POZVÁNKA NA IX. ROČNÍK LHENICKÉHO DVOJBOJE,
soutěže mladých hasičů a dorostu
Propozice soutěže
Pořadatel:

SDH Lhenice

Termín konání:

neděle 3. května 2015

Prezentace:

8:00 - 8:30, vyžadováno bude předložení platných průkazů členů SH ČMS s fotografií
Dorostenci a dorostenky se mohou prezentovat od 12:00 do 12:30 hod., neboť startují jen v kategorii
jednotlivců bez možnosti účasti v požárním útoku.

Zahájení:

8:45 nástupem účastníků soutěže ve sportovním oblečení včetně přilby

Místo konání:

sportovní hřiště ve Lhenicích (tartanová dráha pro 60 m a 100 m překážek + travnatý povrch pro
požární útok)

Kategorie:

běh na 60 m s překážkami
1)

mladší žáci – dívky – od 6 do 11 let

2)

mladší žáci – chlapci – od 6 do 11 let

3)

starší žáci – dívky – od 11 do 15 let

4)

starší žáci – chlapci – od 11 do 15 let

Znamená to, že v roce 2015 nesmí soutěžící dovršit v mladší kategorii 12 let a v kategorii starší 16 let.
běh na 100 m s překážkami

kategorie
1 + 2 (mladší)
3 + 4 (starší)
5 a 7 (dorost)
6a8

5)

dorost dívky – 13 – 16 let

6)

dorost dívky + ženy – 17 – 20 let

7)

dorost chlapci – 13 – 16 let

8)

dorost chlapci + muži – 17 – 20 let
věk
6 až 11 let
11 až 15 let
13 až 16 let
17 až 20 let

2009
2004
2002
1998

2008
2003
2001
1997

rok narození
2007
2006
2002
2001
2000
1999
1996
1995

2005
2000

2004

Disciplíny:
1. 60 m překážek – kategorie mladší a starší – všichni mají 2 pokusy – řídí se pravidly Stimax Cupu 2015
2. 100 m překážek – kategorie dorostenky/dorostenci – všichni mají 2 pokusy – řídí se pravidly Stimax Cupu 2015
3. požární útok – kategorie mladší a starší – pouze jeden pokus
Měření časů bude zajištěno elektronickou časomírou.
Pravidla soutěže:
1. Lhenický dvojboj je spojen se soutěží Stimax Cup (= šedesátkování a stovkování Ústeckého kraje; propozice jsou zasílány
zvlášť). Lhenický dvojboj je závod družstev v kategorii mladší a starší. Družstvo může mít min. 7členů, max. 9členů
(=2náhradníci v požárním útoku). Družstvu se do hodnocení Lhenického dvojboje počítají 4 nejlepší výsledné časy ze
závodu jednotlivců v běhu na 60m s překážkami - v rámci 1. kola Stimax Cupu v dané kategorii + výsledný čas požárního
útoku. Součet těchto časů určuje výsledné pořadí. V případě, že družstvo nebude mít v kategorii jednotlivců 4platné časy,
požárního útoku se zúčastnit může, ale za každý neplatný pokus (do počtu čtyř) bude počítán čas 99,99s.
Družstva mohou být i smíšená (dívky i chlapci ve stejné věkové kategorii dle pravidel hry Plamen). Každé družstvo musí
být vybaveno min. 2sadami hadic pro závod 60m s překážkami, aby byl průběh závodu plynulý.
Doplňkovou kategorií jsou dorostenky a dorostenci. Pro tyto kategorie není vyhlášen závod v požárním útoku.
Pořadí startu:

2.

Dle výše uvedených kategorií + požární útok bude mezi jednotlivé kategorie vložen. Požární útok
zahájí kategorie starší. Zároveň na tartanové dráze odstartují mladší dívky 60m s překážkami. Dále se
bude startovat dle počtu přihlášených v jednotlivých kategoriích.

Požární útok – každé družstvo bude startovat s požárním strojem, který zapůjčuje pořadatel - TOHATSU, tedy na
jednotný stroj. Disciplína se poběží na 1 pokus. Požární útok se provádí na sklopné terče.
Účast družstev pouze v požárním útoku není možná!

3.

Parametry nářadí a pravidla disciplín se budou řídit dle směrnic hry Plamen a propozic Stimax Cupu.

Pořadatel si vyhrazuje právo pozměnit pravidla soutěže při nepřízni počasí v den závodu.
Před jakoukoli změnou bude svolána porada vedoucích kolektivů.
Oblečení a nářadí:

Závodníci musí soutěžit ve sportovním oblečení dle pravidel hry Plamen. Soutěžící mohou
používat jakýkoliv opasek. Soutěžící musí použít ochrannou přilbu schváleného druhu (dle
ČSN), opatřenou podbradníkem z libovolného materiálu. Každý soutěží s vlastním nářadím
(mimo požárního stroje, který poskytuje pořadatel). Každé družstvo musí být vybaveno min.
2sadami hadic pro závod 60m s překážkami, aby byl průběh závodu plynulý.

Čas vyhlášení výsledků:

Kategorie mladší bude vyhlášena ihned po dokončení disciplíny požární útok a 60m
s překážkami. Pokud bude závod starších ukončen v podobnou dobu (vzhledem k souběžnému
startu požárních útoků a 60m s překážkami) a bude to možné, bude vyhlášena i kategorie
starších.

Hodnocení soutěže:

Soutěžící, kteří se umístí na 1.až 7.místě v každé kategorii 60m a 100m překážek, obdrží věcné
ceny. Družstva přihlášená do Lhenického dvojboje budou hodnocena ve dvou kategoriích –
starší a mladší - všechna obdrží věcné ceny. Požární útoky budou ohodnoceny do třetího místa.
Nejmladší účastník a účastnice soutěže obdrží cenu od starostky obce Bžany.

Přihlášky:

Od 13. 4. 2015 do 27. 4. 2015 (včetně).
ALE! : od 13. 4. do 20. 4. se přednostně mohou přihlašovat jednotlivci a družstva z Ústeckého kraje.
Od 20. 4. do 27. 4. bude přihlašování otevřeno pro účastníky z celé České republiky.
Stanovena je max. celková kapacita 250 startujících jednotlivců ve všech kategoriích - viz propozice
na Stimax Cup.
Na závod jednotlivců nutno přihlásit přes Mgr. Martinu Crhákovou na e-mail:
doubravova.mar@volny.cz – viz propozice Stimax Cup 2015.
Pro přihlášení družstev do Lhenického dvojboje přikládám formulář k vyplnění.
Zasílání přihlášek je též možné přes e-mail: kuzbova@centrum.cz. Budou pak přeposlány ke kontrole
(centrální evidence členů SH ČMS).
Přihlášení v den konání soutěže již není možné!

Občerstvení:

zajištěno pro každého soutěžícího zdarma. Prodejní stánek s občerstvením bude také otevřen.

Startovné se nehradí.
Na všechny účastníky Lhenického dvojboje se těší členové SDH Lhenice a pořadatelé Stimax Cupu.

Za SDH Lhenice
Mediální partner

Vlastislav Vlček – starosta SDH a
Marie Mertlová
tel. 737 682 802
e-mail: kuzbova@centrum.cz

